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ការព្យាបាលដោយដ្រើ្បាស់Monoclonal Antibody
ស្ារ់រុគ្គលានហានិភ័យខ្ពស់អាយុ 12+ ានជំងឺ COVID-19

តែើអ្នកត ើបតែត វ្ ើតែស្ត វជិ្ជមានជ្ំងឺ COVID តែនត ?
ការព្យាបាលតោយត្បើ monoclonal antibody (mAB) តែលអ្នុញ្ញា ែតោយ FDAមានផ្ដល់ជូ្ន
តោយឥែគិែថ្លៃ។ ការព្យាបាលអាចជួ្យកាែ់បនថយតោគស្ញ្ញា របស់្អ្នក និងត វ្ ើឱ្យអ្នកែិន

ចបំាច់ចូលស្្មាកតៅែនទ ីរតព្យ យ។

ការព្យាបាលតោយត្បើ្បាស់្ Monoclonal Antibody គឺស្្មាប់ែនុស្សតែល៖

• ានអាយុចារ់ព្យី 12 ឆ្ន ំដ ើងដៅនិងយ៉ា ងដហាចណាស់ានទំងន់ 88 ដោន/40 គ្ី ូ្កាម
• បានដ វ្ ើដេសត វជិជានជំងឺ COVID-19 កាលព្យីដព្យលថ្មីៗ ដ ើយកំព្យុងានដោគ្សញ្ញា ព្យីក្មិេ្ាលដៅម្យម ឬបានរ៉ា៉ះពាល់នឹងជំងឺ

COVID-19 និង
• សថ ិេដៅកន ុង្រដភទហានិភ័យខ្ពស់ដូចខាងដ្កាមចារ់ព្យីមួយដ ើងដៅស្ារ់ការវវិេតន៍ដៅរកការចូលស្ាកដព្យទយ ឬាា រ់៖

- ធាេ់ ឬដលើសទមងន់ (សនទសសន៍ា៉ា សោងកាយ (BMI) ្ំជាងឬដសម ើ 25 ឬ ្រសិនដរើអាយុ 12-17ឆ្ន ំ ាន BMI ≥85 ភាគ្រយ
ស្ារ់អាយុ និងដភទ ផ្អែកដលើតាោងលូេលាស់ររស់ CDC)

- ានវយ័ចំណាស់ (អាយុចារ់ព្យី 65 ឆ្ន ំ ដ ើងដៅ)
- ានផ្អទដពា៉ះ

- ានជំងឺទឹកដោមផ្អែម ជំងឺេ្មងដោមោ៉ៃ ផំ្រ៉ៃ ជំងឺ្រព្យ័នធភាព្យាំុចុ៉ះដខ្ោយឬការព្យាបាលដោយ immunosuppressive treatment។
- ជំងឺដរ៉ះដូង រមួទងំជំងឺដលើសឈាមនិងជំងឺដរ៉ះដូងព្យីកំដ ើេ និងជំងឺសួេោ៉ៃ ផំ្រ៉ៃ ដូចជា COPD, ជំងឺ ឺេក្មិេព្យីម្យមដៅ

ង្ន់ ង្រ ជំងឺសរផ្ស្រាទ ជំងឺដលើសឈាមកន ុងសួេ ជំងឺសួេចដោា ៉ះដកាលិកានិងដ្ៅសរផ្សឈាម (interstitial lung disease)
- ជំងឺ CP (cerebral palsy) ដោគ្សញ្ញា ផ្ សន/ដមតារ៉ាូលីសជាក់លាក់ និងភាព្យមិន្រ្កេីព្យីកំដ ើេ ង្ន់ ង្ រ ឬជំងឺ sickle cell 

disease 
- ជំងឺ tracheostomy, gastrostomy, ឬ positive pressure ventilation មិនពាក់ព្យ័នធនឹងជំងឺ COVID-19

- ាថ នភាព្យសុខ្ភាព្យ/កតាត ដអសងៗ ផ្ដលរមួានពូ្យជាសន៍/ជនជាេិ ផ្ដលអាចដ វ្ ើឱ្យអ្នកជំងឺានហានិភ័យ
ខ្ពស់ដោយារជំងឺ ង្ន់ ង្រ។ ជនជាេិអាមរកិផ្សែកដមម /អាហ្រ វ ិក, Hispanic/Latino/a/Latinx,និងរុគ្គលផ្ដលាន
ព្យ ស៌មែុ រដអសងដទៀេអាចព្យិភាកោជាមួយអ្នកអតល់ដសវាដវជជាហ្រសត ររស់ខ្ល នួ។

ការការពារត្កាយតព្យលប ៉ះពាល់ (Prophylaxis) ជាែួយ REGEN-COV ឬ Bam/Ete គឺ្ជាការព្យាបាលផ្ដលអ្នុញ្ញា េដោយ
FDA មួយដអសងដទៀេស្ារ់រុគ្គលផ្ដលានអាយុចារ់ព្យី 12 ឆ្ន ំដ ើងដៅផ្ដល្រឈមហានិភ័យខ្ពស់កន ុងការវវិេតដៅជាជំងឺ
COVID-19 ង្ ន់ ង្រ រមួទងំការចូលមនទ ីរដព្យទយ ឬមរ ភាព្យ និងមិនទន់ចាក់វា៉ៃ ក់ាងំដព្យញដលញឬអ្នកផ្ដលមិនរំព្យឹងថានឹង
ានការដ ា្ ើយេរ្រព្យ័នធការពារោងកាយ្គ្រ់្ាន់ ដដើមែីរញ្ច រ់ការចាក់វា៉ៃ ក់ាងំ SARS-CoV-2 (ឧទ រ ៍ាថ នភាព្យការពារ
ោងកាយទន់ដខ្ោយ និងការដ្រើ្បាស់ថាន ផំ្ដល្រឆ្ំង្រព្យ័នធការពារោងកាយ (immunosuppressive medications)) និង

- បានរ៉ា៉ះពាល់ជាមួយរុគ្គលផ្ដល ា្ងដមដោគ្ SARS-CoV-2 ្សរតាមលកខ ៈវនិិចឆ ័យរ៉ា៉ះពាល់ោទ ល់ដៅតាម CDC ឬ

- ្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ផ្នការរ៉ា៉ះពាល់ជាមួយរុគ្គលផ្ដល ា្ងដមដោគ្ SARS CoV-2 ដោយារផ្េការដកើេដ ើងនូវការ
ា្ងដមដោគ្ COVID ដៅដលើរុគ្គលដអសងដទៀេដៅកន ុងទីកផ្នាងផ្េមួយ (ឧទ រ ៍ កផ្នាងផ្ថ្ទំព្យនធោារ) 

Adapted from materials provided by the County of San Diego
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សំ្ណួរ ូតៅអំ្ពី្យការព្យាបាល Monoclonal Antibody៖ សូមទក់ទងដៅផ្អនកដសវាអ្េិថ្ិជនផ្អនក Combat COVID 
Monoclonal Antibodies តាមរយៈដលខ្ 1-877-332-6585

 ំនាក់ ំនង៖ សូ្ែទាក់ ងតៅអ្នកផ្តល់តស្វាតវជ្ជសាស្តស្ត របស្់អ្នក ឬអ្នកជ្ំងឺតែលមានហានិភ័យខ្ពស់្អាចតែើល Total 
Infusion ស្ារ់ការព្យាបាលដន៉ះ៖ https://totalinfusion.com/make-a-referral/ឬទូរសព្យទដៅ (510) 878-9528 ស្ារ់សំ ួរអំ្ព្យី
សិទធិទទួលបាន។

តែើអ្វ ើតៅជាការព្យាបាលតោយ Monoclonal Antibody?
Monoclonal Antibody គឺ្ជា្រដូេអីុ្នផ្ដលជួយរដងក ើន្រព្យ័នធការពារោងកាយ្រឆ្ំងដម
ដោគ្។ Monoclonal antibody អាចដ្រើ្បាស់ដដើមែីព្យាបាលមនុសសដព្យញវយ័ និងដកមងជំទង់
ផ្ដលានហានិភ័យខ្ពស់កន ុងការវវិេតដៅជាជំងឺ ង្ន់ ង្រដោយារជំងឺ COVID-19 ។
ការព្យាបាលដោយដ្រើ្បាស់ Monoclonal antibody ានអដល់ជូនស្ារ់មនុសស្គ្រ់ររូ
ដោយព្យុំគិ្េអំ្ព្យីការធាោោ៉ៃ រ់រងសុខ្ភាព្យឬាថ នភាព្យអ្ដោត ្រដវសន៍ដ ើយ។

https://totalinfusion.com/make-a-referral/

